
                                              

   

 

 

MAALTIJDEN   SEPTEMBER   ‘Het Koutertje’ in Merkem 

 

Donderdag 1 september  Minestrone, mosselen of stoofvlees, rauwkost, frietjes, dessert 

Vrijdag 2 september  Knolseldersoep, vis van de dag, knolselder, karnemelkpuree, dessert 

Zaterdag 3 september  Tomatensoep, kalkoenschnitzel, broccolimix, gebakken aardappelen, dessert 

Zondag 4 september  Champignonsoep, konijn met pruimen, appelmoes, kroketten, dessert 

Maandag 5 september Currysoep, varkenshaasje met mozzarella, witloof, puree, dessert  

Dinsdag 6 september  Toscaanse soep, kippenbil met jagerssaus, erwten, aardappelen, dessert 

Woensdag 7 september  Courgettesoep, ossentong in madeirasaus, jonge wortel, puree, dessert 

Donderdag 8 september  Tomatensoep met balletjes, kalfsblanket, gemengde salade, frietjes, dessert 

Vrijdag 9 september   Broccolisoep, koude schotel met vis, aardappelsalade, dessert 

Zaterdag 10 september Paprikasoep, quatrobrochette, wortelen, aardappelen, dessert 

Zondag 11 september  Gevogeltesoep, kalkoenfilet Archiduc, peren, kroketten, dessert 

Maandag 12 september  Courgettesoep, stoofvlees op z’n Vlaams, witloof, puree, dessert 

Dinsdag 13 september  Currysoep, blinde vink, gegratineerde bloemkool, gebakken aardappelen, dessert 

Woensdag 14 september Preisoep, kippengehaktbrood, appel in de oven, puree, dessert 

Donderdag 15 september  Kervelsoep, vol au vent, gemengde salade, frietjes, dessert 

Vrijdag 16 september   Minestrone, vis van de dag, broccoli, puree, dessert 

Maandag 19 september Groentesoep, varkenshaasje, appeltje in de oven, gratin aardappelen, dessert 

Dinsdag 20 september  Wortelsoep, zomerhutsepot, dessert 

Woensdag 21 september Minestrone, koude schotel met zalm, aardappelsalade, dessert 

Donderdag 22 september Bloemkoolsoep, kippenbil, gemengde salade, frietjes, dessert 

Vrijdag 23 september  Courgettesoep, gegratineerd visserspotje, prei, karnemelkstampers, dessert 

Zaterdag 24 september Tomatensoep, kaasburger, peren met veenbessen, puree, dessert 

Zondag 25 september  Aspergesoep, varkenshaasje, zongedroogde tomaten, kroketten, dessert 

Maandag 26 september Gevogelteroomsoep, goulash, erwten en wortelen, aardappelen, dessert 

Dinsdag 27 september Preisoep, kipfilet zoetzuur, broccolimix, gebakken aardappelen, dessert 

Woensdag 28 september Tomatensoep, hutsepot, worst en spek, puree, dessert 

Donderdag 29 september Ajuinsoep met gemalen kaas, gyros, sla en tomaat, frietjes 

Vrijdag 30 september  Paprikasoep, zalm met witte wijnsaus, knolselder, puree, dessert 

 

Moet u bepaalde voedingsmiddelen vermijden op doktersadvies, dan bieden wij u graag 

een alternatief. 

Reserveren kan tot 1 dag vooraf bij de medewerkers of telefonisch 051/54 54 30  


